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Matthew Smith syntyi Stafford-
shiressa, Englannissa. Hän on
aina ollut tietoinen henkimaa-

ilmasta. On varsin yleistä, että meediolla
on tämä yhteys lapsuudessa, mutta toisin
kuin muut, Matthew ei nähnyt tai kuullut
fyysisesti. Hänen visionsa olivat sisäisiä
visioita. Myöhemmin elämässään hänen
oppaansa kertoi tämän johtuneen Matt-
hew´n epilepsiasta. Henkilökohtainen
(subjektiivinen) kommunikointi oli ainoa
keino, jolla yhteys voitiin luoda.

Lääkäreiden suureksi hämmästyksek-
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Lehdessämme käynnistyy spiritualismin periaatteita käsittelevä
artikkelisarja. Periaatteita esittelee Matthew Smith, englantilainen
meedio ja kouluttaja, joka on uudistanut periaatteiden opetusta myös
kotimaassaan. Tamperelainen Virve Nygren esittelee Stanstedissa
tutuksi tulleen kirjoittajan lehtemme lukijoille.

si epilepsia tuntui kadonneen, kun Matt-
hew oli 6-vuotias. Oliko kyseessä henki-
maailman väliintulo taudin suhteen? Näyt
kuitenkin jatkuivat.

Oppia teatterista ja
spiritualistikirkosta
Päästyään koulusta Matthew kävi 3-vuo-
tisen teatterikoulun. Opintojensa aikana
hän perusti oman nukketeatterin ja esiin-
tyi lasten juhlissa ja vastaavissa yleisö-
tapahtumissa. Valmistuttuaan hänellä oli
edessä näyttelijän ammatti. Matthew´n

herkkyydestä johtuen hänen oli hyvin vai-
kea kohdata torjuntaa epävarmassa amma-
tissa. Niinpä hän siirtyi takaisin lasten pa-
riin ja löysi itsensä klovnin roolista.

Teatterikoulu ja vuodet lasten parissa
ovat auttaneet Matthew´ta mediumismin
tiellä. Muutettuaan Southamptoniin hän
löysi spiritualistikirkon ja aloitti samalla
aiheen perusteelliset opinnot. Hän opis-
keli Arthur Findlay Collegessa, missä
monet meediot auttoivat häntä ymmärtä-
mään todelliset kykynsä ja mahdollisuu-
tensa.

Nyt hän on itse opettajana tässä mai-
neikkaassa opinahjossa. Hän on SNU:n
(Spiritual National Union) tunnettu ja tun-
nustettu jäsen.

Filosofia keskeistä työssä
Matthew työskentelee voimakkaasti spiri-
tualismin edistämiseksi tieteenä, uskonto-
na ja filosofiana. Hän on saanut useita
huomionosoituksia puhumisessa ja esiin-
tyjänä.

Matthew´lla on SNU:n diplomit ja
sertifikaatit kaikilta spiritualismin osa-alu-
eilta, niin hallinnosta, opetuksesta, puhu-
misesta kuin demonstraatioista. Hän on
opettaja ja spiritualistipappi.

Matthew on matkustellut paljon luon-
nollisesti Englannissa, mutta myös Euroo-
passa, Australiassa, Uudessa Seelannissa
ja Amerikassa. Hän pitää demonstraa-
tioita, transsidemonstraatioita, yksityis-
istuntoja, arviointeja ja myös workshop-
peja.

Suomalaisilla on ollut onni ja mahdol-
lisuus nauttia Matthew Smithin opetuk-
sista Arthur Findlay Collegessa viime vuo-
sina, ja hän on mukana taas tulevan kesän
kurssilla.

Teksti Virve Nygren
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Spiritualisteilla on seitsemän periaatetta, jotka muodostavat
filosofiamme perustan. Tutkiessamme näitä periaatteita lähemmin
huomaamme varmasti, kuinka ne liittyvät toinen toisiinsa,
tarkoituksenaan auttaa ihmiskuntaa ja saada aikaan elämässämme
henkinen herääminen. Tässä ja tulevissa artikkeleissa esittämäni
ajatukset ovat henkilökohtaisia tulkintojani SNU:n (Spiritualists´
National Union) seitsemästä periaatteesta. Niitä ei ole kirjoitettu
”evankeliumiksi”, vaan ne on tarkoitettu kannustimiksi. Teille, jotka
haluatte tietää enemmän, SNU on julkaissut kirjasen The Philosophy
of Spiritualism, jossa käsitellään periaatteita yksityiskohtaisemmin.

Viime vuosina olemme nähneet, kuin-
ka ihminen on toiminut luontoa vastaan
(esim. ilmaston lämpeneminen). Ihminen
on tullut tietoiseksi seurauksista ja etsii
keinoja korjata menneisyyden erheet.
Tämä on Jumalan tapa näyttää maailmal-
le, kuinka jumalainen vanhempi voi joh-
taa meitä suurempaan tietoisuuteen. Ihmi-
nen voi luulla, että hänen oma fyysinen
älynsä yksistään tekee töitä, vaikka tosi-
asiassa taustalle on Sieluhengen  syvälli-
nen vaikutus.

Kun alamme hyväksyä, että inkarnoi-
tuneen henkisielun ja Jumal´voiman vä-
lillä on vuorovaikutus, elämämme saa
uuden tarkoituksen. Henkisielumme oma
tahto tulee voimakkaammin esille fyysi-
sessä elämässämme. Emme ole enää sul-
jettuina negatiivisuuteen, vaan elämme
oman henki-itsemme kautta, ja näemme
kaiken selkeämmin. Jumalan avulla oma
henkisielumme herkistyy, jolloin otamme
valtavan askeleen tiellämme kohti suu-
rempaa tietoisuutta.

Inkarnoituneen henkisielun tulee näh-
dä itsensä osana suurta armeijaa – jonka
tarkoituksena ei ole sota tai tuhoaminen –
ja sallia ensimmäisen periaatteen hengit-
tää ja tuoda toivoa olemassaolonsa kaut-
ta. Jumalan tarkoitus on silloin suoda yk-
silölle mahdollisuus arvioida uudelleen ja
nähdä, mitä on kaiken kuonan takana.
Ympärillä olevat ihmiset kiinnostuvat
elämänkatsomuksestasi ja – jos he ovat
valmiit – alkavat soveltaa sitä itseensä.
Näin Jumala toimii, taka-alalla sekä elä-
män syrjäkujilla että sen valtateillä. Kun
ihmiskunta alkaa elää henkisesti kehitty-

neinä sieluina, kaikki itsekkäät halut tu-
levat häviämään ja vaikeudet nähdään sie-
lun mahdollisuutena edistyä.

Fyysinen maailma ei ole täydellinen,
eikä koskaan ole sellaiseksi luotukaan. Jos
näin olisi, kuinka voisimme kehittyä? Toi-
sin kuin fyysinen vanhempi, Jumala ei voi
sekaantua olemassaoloomme, vaan osoit-
taa meille päivittäin, että Hän on kaikkialla
ja kaikessa läsnä. Jumala ei ole mies tai
nainen vaan Iankaikkinen Henki, joka aut-
taa meitä jatkuvasti puhdistamaan henkis-
tä itseämme.

Andrew Jackson Davis käsitti Juma-
lan iankaikkisena henkenä. Hän ymmär-
si, että ihminen on tuon hengen yksi-
löitymä, joka inkarnoituu ja jatkaa olemis-
ta myös fyysisen kuoleman jälkeen. Hen-
kisieluna olet Jumalasta lähtöisin oleva
pienen pieni kipinä ja heijastat Jumalan
valoa. Henkisielusi tarvitsee elää fyysinen
elämä, ymmärtää tietyt asiat ja oppiläksyt.
Jos Jumala voitaisiin ajatella timantti-
na, henkisielu olisi yksi sen viiste. Tämä
henkisielu on tullut maailmaan oppimaan
ja elämään fyysisessä kehossa. Juuri tuo
prosessi tulee silloin ”kiillottamaan” ti-
mantin viisteen. Kun matkamme maan
päällä on lopussa ja palaamme sinne mis-
tä tulimme, lisäämme sen loistoa ja kau-
neutta.

Ensimmäinen periaate valaisee tätä
voimaa, jolle on läpi historian annettu eri
nimiä ja identiteettejä. Tärkeää ei ole se,
millä nimellä voimaa kutsutaan, vaan tapa,
jolla se on ymmärretty ja eletty. Muista,
että mitä uskontoa seuraatkaan, se on ih-
misen luoma. Sen sijaan henkisielusi on
Jumalan antama.

Teksti ja kuva Matthew Smith

www.matthewinspires.co.uk

Käännös Virve Nygren ja Riitta Lehtiniemi

1discarnate = ilman fyysistä kehoa,
ruumiiton

The Philosophy of Spiritualism -julkaisua
voi tilata osoitteesta:
www.psychicnewsbookshop.co.uk

Spiritualismi ei hyväksy ketään hen-
kilöä pelastajaksi, vaan olemme itse
itsemme pelastajia viidennen peri-

aatteen mukaisesti (jokainen on henkilö-
kohtaisesti vastuussa teoistaan). Omat
ajatuksemme ja tekomme ovat viime kä-
dessä itsemme vastuulla, koska ne ovat
meidän luomuksiamme. Siksi meidän täy-
tyy selvittää ne itse.

Kuitenkaan inkarnoituneina henkisie-
luina emme koskaan ole yksin. Me olem-
me henkisieluja meissä olevan jumalaisen
kipinän ansiosta. Oma henkisielumme
työskentelee ja elää fyysisessä kehossam-
me. Tuon prosessin kautta emme ole suin-
kaan Jumalia, vaan Jumalan kuvia. Tämä
voima edustaa kaikkea mikä on hyvää ja
puhdasta ja tuo toivoa kaikille tarvitseville
– huolimatta heidän uskonnollisesta
suuntautumisestaan, varallisuudestaan tai
elämäntyylistään. Tässä kohdassa ensim-
mäinen periaate alkaa toimia. Kaikkival-
tias on rakkauden Jumala, joka ei tunne
uskontunnustusta tai dogmeja, vaan elää
kaikessa, mikä on puhdasta.

Voimme olla ”Jumalan kaltaisia” olles-
samme täällä fyysisessä maailmassa, ja
rukouksen voiman välityksellä olemme
vuorovaikutuksessa Jumalan hengen tie-
toisuuden kanssa, joka on jumalainen
vanhempamme. Voiman sisin olemus ei
elä henkisielussa yksilönä, vaan suurena
tietoisuutena, joka elää kaikessa elol-
lisessa – ihmisissä, eläimissä, kasveissa,
mineraaleissa tai diskarnoituneessa1 hen-
kitietoisuudessa. Tämä voima elää luon-
non lakien mukaan etsien harmoniaa ja ta-
sapainoa kaikessa.
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